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ملخص:

ا�ستهالك  اإح�سائية بني  اإىل حتليل مدى وج�د فروق ذات داللة  الدرا�سة  هدفت هذه 
الفرد ال�سن�ي باالأ�سعار احلقيقية بني االأقاليم التنم�ية الثالثة:ال��سط،ال�سمال،واجلن�ب من 
الدرا�سة املنهج ال��سفي يف  اأهدافها اعتمدت  اأخرى،ولتحقيق  جهة وبني االأردن من جهة 
ا�ستخدم  البيانية، وقد  االأ�سكال  واإعداد  الب�سيطة واملركبة  واإعداد اجلداول  البيانات  حتليل 

اأ�سل�ب مربع كاي )X2( يف اختبار فر�سية الدرا�سة االأوىل. 
ال�سن�ي  الفرد  ا�ستهالك  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وج�د  اإىل  الدرا�سة  ت��سلت 

باالأ�سعار احلقيقية بني االأقاليم التنم�ية الثالثة من جهة وبني االأردن من جهة اأخرى
حترير  بعد  جديد  فقر  خط  احت�ساب  الدرا�سة  اإليها  ت��سلت  التي  النتائج  اأهم  من  اإن 
اأما خط  اأفرادها �ستة،  التي عدد  النفطية حيث بلغ 322.5دينار لالأ�رضة  اأ�سعار امل�ستقات 

الفقر اجلديد للفرد �سن�يًا فكان 645 ديناراً.
اأهمها: جت�سري  االأردن لت��سيات  الفقر يف  الدرا�سة الأغرا�ض حل م�سكلة  وقد خل�ست 
م�سكلة  حلل  الدرا�سة  يف  اإليها  امل�سار  العملية  االآلية  وتبني  امل�اطنني  دخ�ل  بني  الفج�ة 

الفقراإ�سافة اإىل جمم�عة ت��سيات اأخرى ميكن الرج�ع اإليها.
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Abstract:
The main aim of this study is to derive a new poverty line in Jordan; To 

achieve this objective, the study used (X Square) to test the first hypothesis 

besides using descriptive and analytical approach to test the second and the 

third hypotheses.

There are significant variances between the three development regions 

and Jordan as a whole regarding per-capita yearly consumption; a new 

poverty line for Jordan is 645JD per year.

To bridge the gap among rich and poor people a practical mechanism was 

developed: a new poverty assessment to determine poverty line, computerised 

database, using a national number as a primary key, to determine income for 

every citizen to take rational decision to subsidise the poor people.
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مقدمة: 
اإن من اأهم الق�سايا االقت�سادية املعا�رضة التي ت�ؤرق املجتمعات كافة، ومنها االأردن 
م�سكلة الفقر التي متتاز بالتعقيد الرتباطها مب�سكالت اقت�سادية اأخرى كالت�سخم والبطالة 
من جهة،وملا لها من اآثار اجتماعية �سلبية من جهة اأخرى، حيث جتد اأن الفقري ي�سعر بالظلم 
وقد ي�لد ذلك احلقد على جمتمعه،كما قال االإمام علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه: »الفقر 

يف ال�طن غربة، والغنى يف الغربة وطن«.   
اعرتف االإعالن العاملي حلق�ق االإن�سان يف املادة )25( بحق احل�س�ل على م�ست�ى 
اأو  له  منا�سب  اأو  الئق  معي�سي  م�ست�ى  يف  احلق  �سخ�ض  »لكل  ن�ض  حيث  مالئم،  معي�سي 
لظروف  املت�ا�سل  والتح�سني  واملاأوى،  والك�ساء  الغذاء  من  حاجتهم  لهم  ي�فر  الأ�رضته 
كما  االإن�سان(.  حلق�ق  العاملي  )االإعالن  اجل�ع«  من  التحرر  احلق  بهذا  ويرتبط  املعي�سة، 
اأكدت)اأ�سك�ا،1997/1996( اأن الفقر ب�س�رة عامة حالة قادرة على التكاثر الذاتي اإذا مل 
يتدخل اأحد لكبح جماحها،فاإذا مل يحدث تدخل خارجي، اأو تغري يف اأح�ال الفقراء، اأو عجزوا 

عن احل�س�ل على اأ�س�ل اقت�سادية. 
ومبا اأن م��س�ع الفقر من امل��س�عات ال�سائكة اقت�ساديًا واجتماعيًا و�سيا�سًا، وه� 
اآفة عاملية ت��سعت رقعته لتم�ض معظم الدول النامية، فال بد من ال�سعي الإيجاد حل�ل عملية 
لهذه امل�سكلة اقت�سادية املعا�رضة، لذا جاءت هذه الدرا�سة لت�سهم يف حتديد خط جديد للفقر 
يف االأردن، وبخا�سة يف ظل حترير اأ�سعار امل�ستقات النفطية منذ مطلع عام 2008، وكذلك 

لتط�ير اآلية عملية تنبثق منها حل�ل عملية لهذه امل�سكلة. 

اإلطار النظري للدراسة:
اإال  كافة،  بالطرق  الفقر  مكافحة  املختلفة  ومنظماته  مب�ؤ�س�ساته  العامل  حاول  لقد 
فاإن  الدويل،  البنك  لت�سنيف  وا�ستناداً  بالف�سل.  باءت  االآن-  – حتى  املحاوالت  اأن جلَّ هذه 
عدد ال�سكان الذين يندرج�ن يف فئة الفقراء فقراً مطلقًا قد ارتفع اإىل اأكرث من 1.3 مليار يف 
الت�سعينيات،يعي�س�ن على اأقل من دوالر ي�ميًا لكل فرد، ومليار و 800 ملي�ن اآخرين يعي�س�ن 
على اأقل من دوالرين، وينم هذا امل�ست�ى من الفقر عن كارثة اإن�سانية تفاقمت يف اآخر ع�رض 
�سن�ات.كما اأ�سار تقرير البنك الدويل اإىل اأن اأكرث من مليارْى ن�سمة-ثلث �سكان العامل- ال يت�افر 
لديهم الغذاء الكايف ويعي�س�ن على اال�سترياد واملع�نات اخلارجية.كما اأن 20% من �سكان العامل 
هم االأقل دخاًل،وال يتجاوز دخلهم 1.1% من جمم�ع الدخل العاملي وميثل�ن �سكان)44( دولة 

.)The World Bank,2000(.من دول العامل، وهي جميعًا من البلدان النامية
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ال�سلع وتباط�ؤ  اأ�سعار  اأظهر تقرير ل�سندوق النقد الدويل �سدر حديثًا بعن�ان: »حركة 
النم� العاملي« اأن االرتفاع الكبري الذي طراأ على العديد من ال�سلع خالل الفرتة من كان�ن اأول 
2006، وحتى كان�ن اأول 2007 �سببه ال�سغ�ط الت�سخمية، وبنيَّ التقرير اأن ارتفاع م�ؤ�رض 
اأ�سعار ال�سلع لل�سندوق خالل تلك الفرتة ح�ايل 30%، يف حني اأ�سبح مع بداية العام 2008 
ح�ايل 10%؛ واأكد التقرير اأن اأكرث اأ�سعار ال�سلع زيادة القمح )تقرير �سندوق النقد الدويل، 
حركة اأ�سعار ال�سلع وتباط�ؤ النم� العاملي،2008( على الرغم من اأن احلك�مة االأردنية ما 
زالت حمافظة على �سعر اخلبز العادي، فاإنها قد ت�سطر الحقًا لرفع �سعره اأو تع�ميه، وحيث 
اإن االأردن بلد م�ست�رد فهذا يعني اأن الت�سخم العاملي ه� من اأهم اأ�سباب الت�سخم يف االأردن 
وبالتايل فاإن ارتفاع اأ�سعار ال�سلع �س�ف ي�ؤدي اإىل ارتفاع الكلف على املنتجني، وبالتايل 
ي�لد ن�عًا من الت�سخم يعرف بت�سخم ارتفاع الكلف )Cost-Push Inflation(، والذي يف 
النهاية �سي�سعف الق�ة ال�رضائية للم�اطنني، مما يزيد من االأعباء عليهم، وبخا�سة الفقراء 

منهم واإ�سافة اإىل ال�سغ�ط االجتماعية.
ذهب �سريز )seers( عام 1969 اإىل اأن التنمية عملية م�جهة للحد من الفقر والبطالة 
داخل  االأقاليم  )بني  البيني  ال�سعيدين  على  املكانية  واالجتماعية  االقت�سادية  والف�ارق 

الدولة ال�احدة(، اأو ال�سمني )بني مناطق االأقليم ال�احد( )غنيم، 1999، �ض55(. 
واإذا كانت االت�ساالت واملعل�مات ب�س�رتها التقليدية قد �سكلت يف ذلك ال�قت بنى 
)ع�رض  احلا�رض  وقتنا  يف   ا�سبحت  فقد  التنمية،  لعملية   Infrastructure اأ�سا�سية  حتتية 
اقت�ساد املعرفة( ت�سكل اأدوات االإنتاح ومادته الرئي�سة التي يق�م عليها االقت�ساد اجلديد 
دي  اإليها  اأ�سار  التي  التنمية  اأهداف  ا�سرتجاع  اإىل  يدفعنا  هذا  ولعل  املعا�رضة،  والتنمية 
�س�جا )De Souja( عام 1974م عندما �سّدد على اأن التنمية لي�ست فقط جمرد عملية ت�سعى 
عملية  هي  اأي�سًا  واإمنا  لل�سكان،  االأ�سا�سية  احلاجات  واإ�سباع  املعي�سة  م�ست�يات  لتح�سني 
افكار  اإبداع  على  وحفزه  العقل  وتط�ير  مفيدة  مهارات  تعّلم  اإىل  تق�د  اأن  يجب  بل  تق�د، 

جديدة ونافعة )احلداد، 1993، �ض 11(. 
يق�سد بالفج�ة الرقمية Digital Divide تلك امل�سافة التي تف�سل بني من ميلك املعرفة 
واأدوات تطبيقها وت�ظيفها يف جماالت احلياة املختلفة، وبني من ال ميلك ذلك. ومن منظ�ر 
االقت�سادية  الفج�ات  ونتاج ملجم�عة من  الأنها حم�سلة  الفج�ة مركبة  فاإن هذه  تنم�ي 
التقنية والعلمية، فج�ة الت�رضيعات والق�انني،  اأهمها: الفج�ة  واالجتماعية والعلمية التي 
وحجازي،  )علي  التحتية  البنى  وفج�ة  االأ�سا�سية  واحلاجات  الفقر  وفج�ة  الدخل  فج�ات 

2005، �ض 13-12(.
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اأظهر تقرير  (IFAD,1997) بعن�ان )الفقر يف املناطق الريفية يف االأردن( اأن ح�ايل 
20% من �سكان االأردن يقطن�ن يف املناطق الريفية حيث الفقر اأ�سد يف هذه املناطق من 
نف 19% من �سكان املناطق الريفية فقراء يعي�س�ن ظروفًا �سعبة  املناطق احل�رضية،وقد �سُ

ميكن اإيجازها فيما ياأتي:
قلة ت�افر م�سادر بديلة للدخل. 1 .

قلة فر�ض تن�يع املحا�سيل الزراعية ل�سح املياه، وتدين خ�س�بة الرتبة. 2 .
عدم ملكية البع�ض الأرا�ٍض زراعية، وقلة الراغبني يف اال�ستثمار ط�يل االأمد يف الزراعة. 3 .

كرب حجم العائلة يف تلك املناطق ت�سعة اأفراد فاأكرث علمًا باأن مت��سط عدد اأفراد االأ�رضة  4 .
يف االأردن عام 1997م ه� �ستة اأفراد.

بلغ خط الفقر املطلق لالأ�رضة االأردنية املك�نة من �ستة اأفراد )191( ديناراً �سهريًا يف 
حني اإن خط الفقر املطلق للفرد �سن�يًا )313( دينارا وذلك عام 1997م.

املبا�رضة على  االأجنبية  اال�ستثمارات  بعن�ان”اأثر  درا�سة)ال�س�ربجي،2008(  اأظهرت 
احلد من الفقر يف الدول النامية” التي اأجريت على ت�سع وع�رضين دولة نامية خالل الفرتة 
اأثر م�جب مبا�رض لال�ستثمارات االأجنبية املبا�رضة على احلد من  )1965-2001( وج�د 

الفقر، واأو�ست وا�سعي ال�سيا�سات يف هذه الدول بتحقيق االآتي:
املبا�رضة  االأجنبية  اال�ستثمارات  اجتذاب  على  ت�ساعد  اقت�سادية  �سيا�سات  تطبيق  1 .

وت�جيهها نح� ال�سناعات كثيفة العمالة.
العمل على زيادة ر�سيد راأ�ض املال الب�رضي من خالل االهتمام بالتعليم والتدريب من  2 .

اأجل حت�سني ج�دة الق�ة العاملة.
. 3 تطبيق �سيا�سات اقت�سادية اأكرث حتررية لزيادة درجة االنفتاح االقت�سادي من ناحية، 

وزيادة دور القطاع اخلا�ض يف التنمية االقت�سادية من ناحية اأخرى.
الدويل  البنك  طريق  عن   2004 عام  االأردن  يف  الفقر  تق�مي  ح�ل  درا�سة  اآخر  كانت 
بالتعاون مع حك�مة اململكة االأردنية الها�سمية، وميكن اإيجاز اأهم النتائج على النح� االآتي:

.% ن�سبة الفقراء يف االأردن 14. 1
.% لدى �سكان املناطق الريفية فقر اأعلى من �سكان املناطق احل�رضية بن�سبة 50. 2

زاد الفقر يف حمافظة الزرقاء من 16% عام 1997 اإىل 22% عام 2002. 3 بالرغم من 
انخفا�ض الن�سبة على م�ست�ى االأردن من 21% عام 1997م اإىل 14% عام 2002..
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ي�جد يف االأردن فقر �سديد يف 12 منطقة من اأ�سل 73. 4 ت�سل اأعلى ن�سبة فقر فيها اإىل 
75% من �سكان تلك املنطقة.  

والتي �سدرت عن  االأردن،  الفقر يف  م�سكلة  الر�سمية ح�ل  االإح�سائيات  اآخر  وتظهر 
وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف نهاية عام 2004 االأرقام االآتية:

 ، م  1 .2004 عام  الفرد  دخل  معدل  بلغ  حيث  الدخل  منخف�سة  الدول  من  االأردن  يعد 
1515.6 ديناراً.

يعي�ض 770. 2 األف م�اطن حتت خط الفقر.
% من ال�سكان من نق�ض �سديد يف االإمكانيات وتلبية االحتياجات االأ�سا�سية  يعاين 14. 3

للحياة.
ت�سنف ع�رضون منطقة ر�سميًا كجي�ب فقر يف االأردن. 4 .

تق�سيم حاالت امل�اطنني الذين يعي�س�ن حتت خط الفقر اإىل ثالث فئات رئي�سة، ترتاوح  5 .
ما بني الفقر والفقر املت��سط والفقر املدقع.

.% بلغت ن�سبة الفقر يف بع�ض التجمعات ال�سكانية يف اململكة80. 6
ن�سبة الفقر اأعلى بني االأ�رض التي تراأ�سها ن�ساء منف�سالت عن اأزواجهن، وكذلك املطلقات،  7 .
ويتبعها االأرامل،وت�جه الدرا�سة اإىل �رضورة اإعطاء االأول�ية ملثل هذه االأ�رض يف عمليات 

التنمية واإجراءات املحا�سبة االجتماعية على م�ست�ى االأردن.
. خط الفقر الر�سمي ه� )26( ديناراً لل�سخ�ض يف ال�سهر وذلك نهاية عام 2004. 8

اإىل  باالإ�سافة  عديدة  م�سكالت  من  يعان�ن  الفقراء  اأن  جميعها  االإح�ساءات  تظهر  9 .
االأطفال  معدالت  يف  وازدياد  ال�سحية،  الرعاية  وقلة  التعليم،  يف  النق�ض  الفقر،منها 

املعالني عما ه� احلال يف باقي طبقات املجتمع.
بعد هذه االإح�سائية زادت اأ�سعار املحروقات ثالث مرات، وارتفعت معها اأ�سعار ال�سلع 
وم�ستلزمات احلياة االأخرى كافة، ومنها امل�اد الغذائية االأ�سا�سية، وعليه كان حتما ازدياد 
اأعداد الذين يعي�س�ن حتت خط الفقر، اإال اأنه مل ت�سدر اأي اإح�ساءات حتدد خط الفقر اجلديد، 

اأو تتعامل مع ن�سب الت�سخم.
اآذار  اأن دائرة االإح�ساءات العامة يف االأردن بداأت جتري يف �سهر  ومما يجدر ذكره، 

2008 م�سحًا لالأ�رض والدخ�ل وتت�قع االنتهاء منه يف �سهر حزيران القادم.
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مشكلة الدراســة: 
االأردن،  الفقر يف  الدرا�سة يف عدم وج�د حل�ل عملية متكاملة مل�سكلة  م�سكلة  •تكمن  	
اإ�سافة اإىل عدم حتديد خط فقر جديد بعد عام 2004، لذا حتاول هذه الدرا�سة حتديد 
هذا اخلط، اإ�سافة لتط�ير اآلية عملية الإيجاد احلل�ل املنا�سبة لهذه امل�سكلة من خالل 

حماولة االإجابة عن ال�س�ؤالني االآتيني: 
هل ميكن حتديد خط فقر جديد لالأردن؟  1 .

هل ميكن تط�ير اآلية عملية حلل م�سكلة الفقر يف االأردن؟ 2 .

فرضيـات الدراسـة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة اعتمدت الفر�سيات العدمية )ال�سفرية( االآتية: 

ال ي�جد فروق ذات داللة اإح�سائية يف جمال ا�ستهالك الفرد ال�سن�ي باالأ�سعار احلقيقية  1 .
للفرتة 2002م-2003م بني االأقاليم التنم�ية الثالثة واململكة.

ال ت�جد اإمكانية الحت�ساب خط فقر جديد لالأردن. 2 .
ال ت�جد اإمكانية لتط�ير اآلية عملية الإيجاد احلل�ل مل�سكلة الفقر يف االأردن. 3 .

منهجيـة الدراسـة: 
2004م،  لعام  االأردن  يف  الفقر  م�سح  بيانات  على  رئي�ض  ب�سكل  الدرا�سة  اعتمدت 
وال�سادرة عن البنك الدويل واحلك�مة االأردنية واإح�ساءات وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 
والدرا�سات  والن�رضات  التقارير  بع�ض  يف  املن�س�رة  الثان�ية  البيانات  بع�ض  اإىل  اإ�سافة 
املتخ�س�سة ذات العالقة مب��س�ع الدرا�سة. اأما امل�سادر االأولية للبيانات فكانت من عمل 

الباحثني، كما �سيت�سح يف حينه.
وحللت،  البيانات  ُعر�ست  حيث  الدرا�سة،  اأهداف  لتحقيق  ال��سفي  املنهج  اعتمد 
)Chi-squre )X2 الحت�ساب  تربيع  كاي  اختبار  با�ستخدام  االأوىل  الفر�سية  واختريت 

الفروق يف جمال ت�زيع الدخ�ل بني االأقاليم التنم�ية واململكة.
وقد ا�ستخدم يف �سبيل ذلك القان�ن االآتي )اأب� زيد، 2005(:  

Ft
FtFX

n

)0(
1

2 −
= ∑

حيث اأن: X2: مربع كاي، F0: التكرار  امل�ساهد الفعلي، Ft: التكرار النظري 
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اختبار مربع كاي، حيث حدد م�ست�ى  SPSS يف تنفيذ خط�ات  ا�ستخدمت برجمية 
املعن�ية عند )α =5%( وق�رن م�ست�ى داللة االختبار )Sig( مع م�ست�ى املعن�ية املحدد، 
ويف احلالة التي يك�ن فيها م�ست�ى داللة االختبار اأقل من م�ست�ى املعن�ية املطل�ب ترف�ض 
فر�سية العدم )ال�سفرية(، وعندما ياأخد م�ست�ى  داللة االختبار قيمة اأكرب اأو ت�ساوي م�ست�ى 
العمل على  فقد مت  والثالثة  الثانية  الفر�سيتان  اأما  العدم.  تقبل فر�سية  املطل�ب  املعن�ية 
اختبارهما عمليًا باإمكانية القيام بهما اأو ال؟ فاإن اأمكن القيام مبا ه� م�ج�د بن�ض الفر�سية، 

ترف�ض فر�سية العدم )ال�سفرية(، وعندما ال ميكن القيام بذلك تقبل فر�سية العدم.

حمـددات الدراسـة:
اإن البطالة والفقر متالزمان مع االإنتاجية والدخل وم�ست�ى املعي�سة،اإال اأن الباحثني ركزا 
على م�ست�ى املعي�سة، وحتديد خط جديد للفقر وتط�ير اآلية عملية الإيجاد حل�ل مل�سكلة الفقر، 

وهذا من حمددات الدرا�سة، اإذ ي�سعب تناول جميع هذه االأم�ر �سمن ورقة بحثية واحدة.
نظراً لعدم اإمكانية القيام مب�سح �سامل للدخ�ل يف االأردن؛ الأن ذلك يتطلب جهداً وطنيًا 
وغري  الغذائية  لل�سلع  ال�سن�ي  الفرد  ا�ستهالك  معدل  الباحثان  ا�ستخدم  باهظة،فقد  وتكاليف 
ح�ل  درا�سة  اآخر  �سمن  وامل�ج�دة  احلقيقية  باالأ�سعار  -2003م  2002م  للفرتة  الغذائية 
تق�مي الفقر يف االأردن عام 2004م، وامل�سار اإليها اأعاله، وذلك الأغرا�ض اختبار فر�سية البحث 

االأوىل.

اختبار الفرضيات:

1- الفر�شية الأوىل: 
تن�ض هذه الفر�سية على اأنه: )ال ي�جد فروق ذات داللة اإح�سائية يف جمال ا�ستهالك 
الفرد االأردين باالأ�سعار احلقيقية للفرتة 2002-2003 بني االأقاليم التنم�ية الثالثة وبني 

اململكة(.
االأقاليم  يف  احلقيقية  باالأ�سعار  ال�سن�ي  الفرد  ا�ستهالك  ت�زيع  حتليل  نتائج  دلت 
اأكرب من   ) )sig(ه�)0.108  اأن م�ست�ى داللة اختبار كاي تربيع  التنم�ية واململكة على 
البديلة  الفر�سية  العدم، وقب�ل  م�ست�ى املعن�ية وه� )0.05(، وهذا يعني رف�ض فر�سية 
باالأ�سعار  ال�سن�ي  الفرد  ا�ستهالك  اإح�سائية يف ت�زيع  ت�ؤكد وج�د فروق ذات داللـة  التي 

احلقيقية يف االأقاليـم التنم�يـة، والذي يظهر جليَا من اجلدول )1( وال�سكل )1( االآتيني:
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 الجدول )1(
  توزيـع استهالك الفرد السنوي باألسعار الحقيقية للفترة 2002م - 2003م بالدينار األردني

اململكـــةاإقليم الو�شطاإقليم ال�شمالاإقليم اجلنوبالبيــــان
802786962913ا�ستهالك الفرد ال�سن�ي

 المصدر:الوسط المرجح المحتسب من واقع دراسة تقييم الفقر في األردن، 2004، ص 
24

 الشكل)1(
التوزيع النسبي الستهالك الفرد السنوي في األقاليم التنموية والمملكة للفترة 2002م -2003م

962913
8027861000

800
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200

0اململكةاإقليم الو�شطاإقليم ال�شمال     اإقليم اجلنوب

المصدر: عمل الباحثين

2. الفر�شية الثانية: 
تن�ض هذه الفر�سية على اأنه: ال ت�جد اإمكانية الحت�ساب خط فقر جديد لالأردن.

الدويل عام 2004 كمية  البنك  التي قام بها  االأردن  الفقر يف  اعتمدت درا�سة تق�مي 
ال�سعرات احلرارية )Calories( التي يحتاجها الفرد ومن ثم كلفتها، وبالتايل مت الت��سل 
اإىل خط الفقر الغذائي ال�سن�ي للفرد، فكان للفرتة 2002-2003  بالدنانري 187 ديناراً،اأما 
خط الفقر الالغذائي فكان 205 ديناراً،وعليه فاإن خط الفقر ال�سن�ي للفرد ب�سكل عام 392 
اأفراد  ال�سهري مبت��سط عدد  املعدل  ديناراً،ول� �رضبنا هذا  �سهري 32.67  ديناراً،ومبعدل 
االأ�رضة االأردنية وه� 6 اأفراد لكان خط الفقر ال�سهري لالأ�رضة االأردنية 196 ديناراً، وذلك 
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يف عام 2003م اأي قبل اأربع �سن�ات وثالثة �سه�ر.
اعتمد الباحثان الأغرا�ض حتديد خط الفقر احت�ساب جمم�ع كلفة االحتياجات االأ�سا�سية 

املعي�سية الدنيا على النح� االآتي:
الطاقة  كمية  الباحثان  ا�ستخدم  وال�رضاب  الطعام  كلفة  لتحديد  وال�رضاب:  الطعام  كلفة  1 .
امل�ستمدة من الغذاء بحيث ت�فر احلد االأدنى من ال�سعرات احلرارية لل�جبات املت�ازنة 
التي قدرها اأخ�سائي� التغذية بح�ايل 2500-3000 �سعر حراري،علمًا باأن هذه ال�سعرات 
ال�س�ق  اأ�سعار  مبت��سط  وذلك  حراري،  �سعر   )2317( ب  الدويل  البنك  درا�سة  يف  قدرت 

ال�سائدة حاليًا فكانت النتيجة 186 ديناراً �سهريا كما يف اجلدول رقم )2( اأدناه:
 الجدول )2(

                كلفة الطعام والشراب ألسر األقاليم التنموية والمملكة شهريًا بالدينار 
األردني

اململكــــــــةاإقليم الو�شطاإقليم ال�شمالاإقليم اجلنوبالبيــــان

42566055م�نــــــــــه
20355241حلـــــــــ�م

776910890خ�سار وف�اكه
139160220186االإجمايل

اأما فيما يتعلق بكلفة ال�ق�د وخدمات النقل:والذي ي�سمل الغاز، فتمثلت باحلد االأدنى  2 .
ب�اقع ثالث ا�سط�انات غاز �سهريًا)3x6.5( م�سافًا اإليها احلد االأدنى لفات�رة الكهرباء 
النقل- بافرتا�ض عدم  اأما تكلفة خدمات  )ثمانية دنانري(،  با�ستهالك 160 كيل�واط 
 - ال�ق�د  تكلفة  حم�سلة  فاإن  وعليه  �سهريًا،  دينار   30 فهي  خا�سة-  �سيارة  امتالك 
دون تقدير تكلفة ال�ق�د الأغرا�ض التدفئة يف ال�ستاء ل�سع�بة تقديرها على اأ�س�ض علمية 
عملية حيث تعتمد على و�سيلة التدفئة اإ�سافة اإىل اأنها م��سمية– �سبعة وخم�س�ن ديناراً 

وخم�سمائة فل�ض.
اأما تكلفة خدمات ال�سكن واملياه، فقد تباينت االأ�رض االأردنية بني مالك يدفع �رضيبة  3 .
متباينة  باإيجارات  م�ستاأجر  وبني  الدورية،  ال�سيانة  وم�ساريف  وامل�سقفات  االأبنية 
ح�سب املنطقة وامل�ساحة وغريها، لذا وجد الباحثان اأن من االأن�سب اعتماد احلد االأدنى 
لالإيجار امل�ج�د حاليًا يف جميع اأنحاء اململكة، والذي بلغ �ست�ن ديناراً م�سافًا اإليها 

خم�سة دنانري مياه �سهريًا.
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ومبا اأن الغالبية العظمى من االأ�رض االأردنية مغطاة بتاأمني �سحى �س�اًء كان�ا م�ظفني  4 .
القطاع  يعمل�ن يف  ن�سبة جيدة ممن  اأو حتى  العام،  القطاع  اأم ع�سكريني يف  مدنيني 
اخلا�ض، اإ�سافة ل�سم�ل احلك�مة االأردنية ممن هم دون �سن ال�ساد�سة بالتاأمني ال�سحي 
احلك�مي اإ�سافة ملن هم ف�ق ال�ستني بالتاأمني مقابل مبلغ �ستة دنانري �سهريًا،لذا وجد 
االقتطاع  هي  االأدنى  حدها  يف  ال�سحية  اخلدمات  لتكلفة  تقدير  اأف�سل  اأن  الباحثان 
ال�سهري من رواتب العاملني يف القطاع العام وبن�سبة 3% من اإجمايل الراتب،ومبا اأن 
املت��سط احل�سابي الذي قدنِّر للرواتب ه� 300 دينار-الذي اعتمدته احلك�مة االأردنية 
االآثار  عن  لتع�ي�سهم  العام  القطاع  يف  للعاملني  الرواتب  يف  الزيادة  مقدار  لتحديد 
االقت�سادية ال�سلبية لقرار حترير اأ�سعار املحروقات- فاإن احلد االأدنى لتكلفة اخلدمات 
ال�سحية ال�سهرية = 300* 3% = 9 دنانري م�سافًا اإليها اأثمان االأدوية عن طريق وزارة 
ال�سحة التي قدرت مبعدل 5 دنانري �سهريًا، اأي �ست�ن ديناراً �سن�يًا حيث اإن ثمن الدواء 

ال�احد للم�ؤمن ه� 250 فل�سًا.
جمموع تكلفة الحتياجات الأ�شا�شية املعي�شية الدنيا = 186 + 57.5 + 65 + 14

             = 322.5 ديناراً �شهرياً.

وعليه فاإن خط الفقر لالأ�رضة االأردنية 322.5 ديناراً �سهريًا، وميكن حتديد خط الفقر 
للفرد �سن�يا على النح� االآتي:

خط الفقر ال�شنوي للفرد = )322.5 * 12 �شهر ( /  6 اأفراد = 645 ديناراً.

ويف �س�ء هذه النتائج العملية نرف�ض الفر�سية العدمية التي تن�ض على اأنه: ال ت�جد 
اإمكانية الحت�ساب خط فقر جديد لالأردن ونقبل الفر�سية البديلة باأنه ميكن احت�ساب خط 

فقر جديد لالأردن.
ومما يعزز �سحة هذا اخلط وواقعيته اأم�ر ثالثة: 

الأول: اإن اأرقام دائرة االإح�ساءات العامة لعام 2006 قدرت خط الفقر العام للفرد يف 
االأردن ب)504( دنانري �سن�يًا، وبزيادة مقدارها 28.6% عما كان عليه نهاية عام 2003 

)392( ديناراً.علمًا باأن اآخر درا�سة لتق�مي الفقر يف االأردن هي درا�سة عام 2004.
الثاين: اإن احلك�مة االأردنية اتخذت قرارها باعتماد الراتب ال�سهري 300 دينار اأ�سا�سًا 
لتقدير التع�ي�ض ال�سهري نتيجة حترير اأ�سعار املحروقات مطلع العام 2008، حيث منحت 
من تقل رواتبهم االإجمالية ال�سهرية عن هذا املبلغ خم�سني ديناراً �سهريًا، ومن تزيد عن هذا 

املبلغ خم�سة واأربعني دينار �سهريًا.
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عن  �س�ؤالهم  ومت  املناطق  خمتلف  �سكان  من  ع�س�ائية  عينة  الباحثان  قابل  الثالث: 
املبالغ ال�سهرية التي حتتاجها االأ�رضة االأردنية املك�نة من �ستة اأفراد كتكلفة االحتياجات 
ال�سحية،  واخلدمات  نقل،  وخدمات  ووق�د  و�رضاب،  طعام  من  الدنيا  املعي�سية  االأ�سا�سية 

وال�سكن واملياه فكان ال��سط احل�سابي الإجاباتهم على النح� االآتي:  

 الن�شبة يف العينةالو�شط احل�شابيالبيـــان

20%  272  ديناراًاإقليم اجلن�ب  

 30%294 ديناراً   قليم ال�سمال

50% 346 ديناراً  اإاإقليم ال��سط   

316 ديناراً.اململكــة  

التخطيط والتعاون  النم�ذج من وزارة  اأنه مت احل�س�ل على هذا  ومن اجلدير بالذكر 
اآخذين  للتطبيق والقيا�ض،  النماذج قابلية  اأكرث  اأنه من  الدويل حيث ميتاز بال�سه�لة، كما 
بعني االعتبار اأن مت��سط عدد اأفراد االأ�رضة االأردنية 5.49، وقد اعتمد العدد �ستة الأغرا�ض 

هذا البحث.

اآلثار النامجة عن مشكلة الفقر:
وميكن تلخي�ض اأهم االآثار الناجمة عن هذه امل�سكلة فيما ياأتي:

يعني  مما  وال�سعادة  بالر�سا  الفقراء  �سع�ر  وعدم  واالجتماعي،  النف�سي  الت�افق  •عدم  	
اإ�سابتهم باأمرا�ض نف�سية كحالة االكتئاب، مما يزيد ن�سبة اجلرمية كال�رضقة واالحتيال 

وممار�سة الف�ساد كالر�س�ة وغريها.
•�سعف االنتماء لل�طن وكراهية املجتمع، مما ي�ؤدي اأحيانًا اإىل ممار�سة العنف واالإرهاب  	

�سده.
•هجرة الكفاءات االأردنية التي ي�سعب ت�فريها، وذلك عند عدم ح�س�لها على الفر�ض  	

املنا�سبة داخل البلد.



آلي��ة عملية حلل مش��كلة الفقر في األردن
 أ. د  محمود حسني الوادي
 د. رضوان محمد العناتي

180

الصعوبات اليت تواجه املساهمة يف حل مشكلة الفقر:
غياب املعل�مات امل�ث�قة واالإح�ساءات الدقيقة عن حجم الفقر واأ�سبابه وحتديد خط  1 .

وا�سح للفقر.
غياب التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املعنية يف امل�ساهمة يف حل م�سكلة الفقر، وكذلك عدم  2 .

وج�د �سيا�سات مدرو�سة ومتكاملة ت�زع االأدوار بني هذه امل�ؤ�س�سات.
االرتفاع امل�ستمر يف االأ�سعار، مما اأ�سعف القدرة ال�رضائية للعديد من االأ�رض، مما جعل  3 .

بع�سها يندرج حتت خط الفقر.

الربامج واإلجراءات املتخذة ملكافحة الفقر يف األردن:
�سعبة  عملية  االأردن  يف  امل�اطن  معي�سة  م�ست�ى  وتدين  الفقر  م�سكلة  عالج  اإن  1 .
املتاأتي  الدخل  البطالة، وعدم تنا�سب  الأ�سباب كثرية منها تف�سي  ومعقدة،ويع�د ذلك 
للعاملني مع م�ست�ى تكلفة املعي�سة، اإ�سافة اإىل من� ال�سكان وعدم جناح جه�د التنمية 
االإقت�سادية واالإجتماعية بال�سكل املاأم�ل ب�سبب املدي�نية وعجز امل�ازنة وعجز ميزان 

املدف�عات....
وقبل ال�رضوع يف ال�سعي لتط�ير اآلية عملية الإيجاد حل�ل مل�سكلة الفقر نرى لزامًا بيان  2 .

الربامج واالإجراءات املتخذة ملكافحة الفقر يف االأردن:
حت�سني ت�زيع خدمات البنية التحتية يف مناطق جي�ب الفقر، مما يخف�ض االأعباء على  3 .
الراأ�سمالية  امل�ازنات  �سبعني ملي�ن دينار �سمن  املناطق بحيث ير�سد  تلك  م�اطني 

لل�زارات املعنية للفرتة 2008-2006.
حت�سني اإنتاجية املجتمعات امل�ستهدفة من خالل حزمة من امل�ساريع واالأن�سطة الرامية  4 .
ماليني  ع�رضة  اإىل  ت�سل  اإجمالية  وبتكلفة  املناطق،  تلك  يف  اقت�سادية  ب�ؤر  خلق  اإىل 

دينار.
امل�ساعدة يف حل م�سكلة  تعزيز قدرات املجتمع املدين واملنظمات غري احلك�مية يف  5 .

الفقر.
�سندوق  منها  الغاية،  لهذه  خم�س�سة  عدة  �سناديق  عرب  ال�سغرية  امل�ساريع  مت�يل  6 .

التنمية والت�سغيل، و�سندوق اإقرا�ض املراأة.



181

2010 ش��باط   - عش��ر  التاس��ع  الع��دد   - والدراس��ات  لألبح��اث  املفتوح��ة  الق��دس  جامع��ة  مجل��ة 

اإعداد برامج ت�ع�ية وتدريبية لتاأهيل االأ�رض الفقرية يف اإدارة امل�ساريع ال�سغرية. 7 .
الهيئة  لتاأ�سي�ض  وبراجمها،دفع  االجتماعي  الع�ن  �سبكات  وفاعلية  كفاية  عدم  اإن  8 .
وتهدف  2006م،  ل�سنة   )67( رقم  النظام  مب�جب  االجتماعي  للتكافل  التن�سيقية 
منعًا  وتكافلها  االجتماعي  التكافل  جمال  يف  العاملة  امل�ؤ�س�سات  جه�د  تن�سيق  اإىل 

لالزدواجية وتبديد امل�ارد واالإمكانات.
والعمل جار  والفقراء،  الفقر  ال�طنية ح�ل  املع�نة  بيانات يف �سندوق  اأن�سئت قاعدة  9 .
على اإن�ساء قاعدة اأخرى يف وزارة التنمية االجتماعية،كما ُو�سعت معادلة ال�ستهداف 
وزارة  و�رضاكة  الدويل  البنك  مع  بالتعاون  ال�طنية  املع�نة  �سندوق  قبل  من  الفقراء 

التنمية االجتماعية.
م، باإن�ساء عدد من امل�ساكن لالأ�رض  قامت وزارة التنمية االإجتماعية خالل العام 2006. 10
الفقرية و�سيانة اأعداد اأخرى، منها بناء 98 م�سكنًا مبعدل 34 مرتاً مربعًا، و145 م�سكنًا 

مبعدل 56 مرتاً مربعًا،و�رضاء 43 م�سكنًا.
بلغ عدد احلاالت التي ت�ستفيد من �سندوق املع�نة ال�طنية )73( األف حالة عام 2006. 11 

ومبخ�س�سات اإجمالية )60( ملي�ن دينار.
ل  نقدية طارئة  وم�ساعدات  (اأ�رضة  �سهرية حل�ايل)1750. 12 رواتب  الزكاة  يقدم �سندوق 
)7000 (حمتاج، وم�ساعدات عينية ت�سمل طرود اخلري والتم�ر واحلقائب املدر�سية،كما 
يكفل ال�سندوق )832(يتيمًا، ويدعم )107( اأ�رض عن طريق متكينهم من احل�س�ل على 
ال�سحية  الرعاية  تقدم  طبية  )10(م�ست��سفات  لل�سندوق  تاأهيلية،ويتبع  م�ساريع 

حل�ايل 10 اآالف حمتاج.

3- الفر�شية الثالثة: 
احلل�ل  الإيجاد  عملية  اآلية  لتط�ير  اإمكانية  ت�جد  )ال  اأنه:  على  الفر�سية  هذه  تن�ض 

مل�سكلة الفقر يف االأردن(.
احلل�ل  الإيجاد  عملية  اآلية  تط�ير  اإىل  الفر�سية  لهذه  اختباره  جراء  من  البحث  ي�سعى 
مل�سكلة الفقر يف االأردن �سمن اإ�سرتاتيجية وطنية �ساملة ملكافحة الفقر من اأجل اأردن اأق�ى.

والتن�سيق  ال�سم�لية  ينق�سها  اأعاله  املتخذة  واالإجراءات  الربامج  جميع  اأن  يالحظ 
والتكامل، مما يجعل ثمارها ال ت�سع حل�اًل جذرية وعملية مل�سكلة الفقر يف االأردن.
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وميكن بيان االآلية العملية الإيجاد احلل�ل مل�سكلة الفقر على النح� الت�سل�سلي االآتي:
حتديد خط الفقر يف االأردن ب�سكل عام، ولكل حمافظة ب�سكل خا�ض، وذلك عن طريق  1 .
اإجراء درا�سة �ساملة لتق�مي الفقر يف خمتلف مناطق االأردن، وحلني القيام بذلك ميكن 
للفرد �سن�يًا، ومببلغ 322.5  اعتماد ما حدده هذا البحث كخط للفقر ب 645 ديناراً 

دينار لالأ�رضة التي عدد اأفرادها �ستة اأفراد.
جميع  دخ�ل  حل�رض  لها،  اأ�سا�سًا  ال�طني  الرقم  تعتمد  مركزية  بيانات  قاعدة  اإن�ساء  2 .
وامل�ؤ�س�سة  امل�رضيف  واجلهاز  الدولة  مبالية  مرب�طة  تك�ن  وبحيث  اآليًا،  امل�اطنني 
العامة لل�سمان االجتماعي، وم�ؤ�س�سة تنمية اأم�ال االأيتام.مما يتيح ت�فري املعل�مات 

الالزمة عن دخ�ل جميع م�اطني اململكة االأردنية الها�سمية. 
بالهيئة  االأخرى  التط�عية  وامل�ؤ�س�سات  الزكاة  وجلان  ال�طنية  املع�نة  �سندوق  ربط  3 .
القرار  للم�ساعدات يف �س�ء قاعدة  تقرر �رضفها  التي  االجتماعي،  للتكافل  التن�سيقية 

االآتية واملنبثقة من البندين)1( و )2( امل�سار اإليهما اأعاله:
قاعدة قرار �رشف امل�شاعدة اأو ل

البيانات عن  التي تقل دخولها يف قاعدة  القرار: ت�رشف امل�شاعدة للأ�رشة 
خط الفقر، ومبا يو�شل هذه الأ�رشة اإىل خط الفقر على الأقل. اأما اإذا كانت دخول 
الأ�رشة اأكرب من خط الفقر فل ي�رشف لها م�شاعدة من اأي جهة كانت، وحتت  طائلة 

امل�شاءلة القانونية.

اإن هذه االآلية تتيح ما ياأتي:
اإىل  الدعم  ي�جه  بحيث  االجتماعي،  الع�ن  تقدم  التي  امل�ؤ�س�سات  جه�د  •ت�حيد  	
م�ستحقيه فعاًل دون و�ساطة اأو حم�س�بية،حيث ل�حظ اأن هناك العديد من االأ�رض 
تتقا�سى من اأكرث من جهة الختالف معايري الدرا�سات االجتماعية، وعدم التن�سيق 

بني هذه امل�ؤ�س�سات،وباملقابل ي�جد اأ�رض ال تتقا�سى من اأي جهة.
•حتقيق العدالة بني اأبناء االأردن بحيث ت�جه امل�ساعدات والدعم مل�ستحقيه فعاًل)الفئات  	

امل�ستهدفة(، وبالتايل االنتقال م�ستقباًل اإىل االرتقاء مب�ست�ى معي�سة امل�اطن.
ب�ستى  ال�رضيبي  التهرب  من  يخفف  ال�رضائب وحت�سيلها مما  فر�ض  •العدالة يف  	
كل  دخل  تبني  اأعاله  اإليها  امل�سار  املركزية  البيانات  قاعدة  اإن  حيث  اأ�سكاله، 

م�اطن.
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التوصيــات: 
م�حدة  ومرجعية  منهجية  تبني  على  العمل  من  البد  فاإنه  بيانه،  �سبق  ما  على  بناء  1 .
لقيا�ض الفقر يف اململكة تك�ن �سمن اإ�سرتاتيجية اأردنية �ساملة للت�سدي مل�سكلة الفقر، 
تت�الها امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�سة كافة باأعلى درجات التن�سيق فيما بينها، وتك�ن 

ن�اتها ب�رضورة تبنى االآلية العملية ال�سالفة الذكر. كما ي��سي الباحثان باالآتي)1(:
االأردنية  اململكة  اأبناء  بني  االأ�سا�سية)2(. 2  واحلاجات  الفقر  وفج�ة  الدخل  فج�ات  ج�رض 
الها�سمية، وذلك عن طريق اعتماد �سيا�سات اأردنية تكفل عدم تخلف فئات اجتماعية 
ومناطق معينة عن ركب م�سرية النم� االقت�سادي واالجتماعي االأردين، على اأن يك�ن 
اأ�سا�ض هذه ال�سيا�سات العدل يف ت�زيع مكا�سب التنمية، ويف �س�ء جهد كل فرد حتى ال 

نتح�ل اإىل ال�سي�عية، مما يقتل روح االإنتاجية واالإبداع.
وت�فري  وتدريبهم  بتاأهيلهم  والعجزة  الفقراء  خدمة  يف  االإ�سالمي  ال�قف  دور  تفعيل  3 .

فر�ض عمل لهم تتنا�سب وقدراتهم وترتقي بهم من الفقر.
رفع القدرة امل�ؤ�س�سية مل�ؤ�س�سات القطاع التعاوين ومنظمات املجتمع املدين التنم�ية  4 .
خا�ض،  ب�سكل  الفقر  جي�ب  مناطق  يف  الربامج  تنفيذ  يف  اأ�سا�سيًا  �رضيكًا  باعتبارها 

وحتقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف االأردن ب�سكل عام.
ت�جيه الدعم اإىل امل�اطن امل�ستحق بحيادية وعدالة، ولي�ض اإىل ال�سلعة اأو اخلدمة. 5 .

ت��سيع �سبل ك�سب الرزق ب�س�رة م�ستدامة، وزيادة فر�ض العمل، واأن تك�ن هذه ال�سبل  6 .
م�ؤدية اإىل اإنتاجية حقيقية تنعك�ض اإيجابًا على االقت�ساد ال�طني.

�رضاكات  اإقامة  باجتاه  جمتمعية  وثقافة  عام  راأي  خلق  يف  االإعالم  و�سائل  ت�ظيف  7 .
حقيقية بني امل�ستثمرين واملجتمعات واالأفراد ي�ستفيد منها الطرفان.

تنمية دور ال�رضكات امل�ساهمة االأردنية يف امل�س�ؤولية االجتماعية لت�سطلع بدورها يف  8 .
حل م�سكلة الفقر. 

تدريجيًا  ليحل  اإ�سالمي ع�رضي  قان�ن  ُي�ساغ  بحيث  الزكاة  قان�ن  النظر يف  اإعادة 
حمل ق�انني �رضيبة الدخل، ومن ثم ال�رضائب االأخرى الحقًا، وذلك ملا للزكاة من ح�سيلة 

اأعلى من ال�رضائب وانعكا�سها االإيجابي على احلد من الفقر.



آلي��ة عملية حلل مش��كلة الفقر في األردن
 أ. د  محمود حسني الوادي
 د. رضوان محمد العناتي

184

اهلوامش:
الباحثان،  اإليها  ( ت��سل  1 .By- products( الت��سيات ثمرات ثان�ية متثل غالبية هذه 

وتبقى الت��سيات الرئي�سة مدرجة �سمن االآلية العملية حلل م�سكلة الفقر.
بني Gary S. Filds. 2 ح�ل الفقر وامل�ساواة اأن كل ن�سبة مئ�ية النخفا�ض النم� تقابلها 

زيادة يف الفقر مبقدار ن�سبتني مئ�يتني يف املت��سط.
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